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Stockholms Stad

Motion om Social investeringsfond i Stockholms Stad
Arbetet för jämlikhet och mot segregation är avgörande om alla stockholmare ska ha goda
livsvillkor och möjlighet att förverkliga sina drömmar. Det goda samhället tar ansvar för att
undanröja klyftor och hinder som begränsar människor att nå sina fulla potentialer. Allt annat är
slöseri med människors kraft och förmågor. Ett samhälle som låter människor utveckla sina egna
förmågor blir starkare. När vi hjälper varandra att växa, kan Stockholm växa.
Men för att kunna se var någonstans människor hindras att växa behöver man kunskap. Därför
tillsattes 2015 ”Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm”. Förankrat i den senaste
forskningen har kommissionen sedan dess presenterat 18 rapporter med förslag och
rekommendationer inom olika områden för hur segregationen i Stockholm ska kunna brytas. En
stor bredd av samhällsaktörer har varit inblandade i kommissionens arbete vilket skapar en god
grund när förslagen ska genomföras. Parallellt med detta skapade vi också en social
investeringsfond.
Forskningen på området visar att det finns starka samband mellan barns uppväxtvillkor och
levnadsvillkor senare i livet exempelvis när det gäller arbete och inkomst, hälsa, missbruk och
kriminalitet. När kommunerna ökar sina preventiva insatser ger det därför både
samhällsekonomiska och kommunekonomiska vinster. Forskningen på området visar också att
kommunernas förmåga att arbeta preventivt kan begränsas av budgetstyrningens villkor genom
att de kan leda till kortsiktigt tänkande.
Stockholms stad inrättade därför under den föregående mandatperioden en social
investeringsfond med syfte att motverka utanförskap och social utsatthet. Genom
investeringsfonden kunde ekonomiska medel föras från kostsamma insatser när problem uppstått
till kostnadseffektiva förebyggande åtgärder.
Preventiva insatser är smart politik.
Nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Eva Nilsson Lundmark har i en rapport visat bland
annat att en enda gängmedlem som är kriminell i 15 år kostar samhället cirka 23 miljoner kronor.
En vit-makt anhängare beräknas under en lika lång period skapa kostnader på cirka 30 miljoner
kronor. Ökade insatser för att en ung person istället ska nå målen i skolan och avsevärt förbättra
sina möjligheter på arbetsmarknaden och livet i stort kostar betydligt mindre än så. Trots det
saknas ofta tillräckliga resurser för att stödja unga som riskerar att rekryteras av kriminella.
I samband med den budget som nu föreslagits har den nuvarande majoriteten aviserat att de
avser sluta bevilja nya anslag till sociala investeringar. Samtidigt har budgeten i flera fall reducerats
till just de verksamhetsområden och de stadsdelar som bedriver mest förebyggande arbete. Det
riskerar leda till en politik som tvärtom ökar kostnaderna under kommande år. Staden bör istället
fortsätta arbetet med den sociala investeringsfonden och i anslutning till behandling av stadens
bokslut bevilja anslag till fonden.
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Därför föreslår jag:
Att
Att
Att

en social investeringsfond även i fortsättningen bidrar till att finansiera
förebyggande arbete i stadens verksamheter
medel till fondens fortsatta verksamhet reserveras i behandlingen av stadens
bokslut.
Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm fortsätter ta fram kunskap och
konkreta förslag för hur segregationen i Stockholm ska brytas.
Stockholm den 17 december 2018

Emilia Bjuggren
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